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De kwetsbaarheidsatlas

v Volwassenen in de vruchtbare leeftijd

v ‘Tool’ om zicht te krijgen op de verdeling van 
kwetsbaarheid in een gemeente

v Preconceptionele ondersteuning

Zijn er verschillen tussen wijken en 
in gemeenten, wat betreft het risico 
op kwetsbaarheid voor mensen in de 
vruchtbare leeftijd?



Doel
Model om kwetsbaarheidsscores te schatten

Data
CBS: Gezondheidsmonitor 
4-jaarlijkse vragenlijst onder +- 450.000 volwassenen in 
Nederland
> 90.000 in de reproductieve leeftijd

Kwetsbaarheid (verminderde veerkracht)
7 stellingen rondom veerkracht
(bv. ik heb geen controle over wat er met mij gebeurd, ik voel 
me hopeloos over mijn problemen in het leven)

Determinanten
Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, etniciteit, 
inkomen, eenzaamheid, depressieve/angstklachten, werk, 
buurtkenmerken

De kwetsbaarheidsatlas





Vragen?

v https://kwetsbaarheid.kansenkaart.nl

v Artikel Kwetsbaarheid (definitie)

v Lindsey van der Meer: 
l.vandermeer.1@erasmusmc.nl

https://kwetsbaarheid.kansenkaart.nl/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-kwetsbare-zwangere-wat-is-dat-eigenlijk.htm










Gezondheidsmonitor 2016





4172 vrouwen, verspreid over Nederland

Deelname aan gezondheidsmonitor voor de zwangerschap

2016 2017 2018

Sept- dec 2016: 
gezondheidsmonitor

Mogelijke tijdsperiode zwangerschap



Latente klasse analyse

…..



Multidimensionale 
kwetsbaarheid 

Hoog zorggebruik Sociaal economische 
kwetsbaarheid 

Psychosociale 
kwetsbaarheid

Gezond en sociaal 
economisch stabiel

• Geen inkomen of een uitkering 
• Huurwoning
• Hogere kosten huisarts
• Één/meerdere langdurige ziekten
• Geen goede ervaren gezondheid
• Vaker eenzaam
• Risico op depressieve of angstige 

klachten
• Voelt zich beperkt door gezondheid

T.o.v. andere groepen:
• Meer eenoudergezinnen
• Vaker gescheiden
• Financiële problemen
• Vaker migratieachtergrond
• Hoger GGZ gebruik 
• Meer verslavingszorg
• Vaker jeugdondersteuning
• Minder controle over eigen leven
• Vaker slachtoffer of verdachte van 

misdrijf

• Hogere zorgkosten, m.n. 
ziekenhuis

• Hoog opleidingsniveau
• Betaalde baan
• Koopwoning 
• Gezond BMI 
• Goede ervaren 

gezondheid

T.o.v. andere groepen: 
• Hoger GGZ gebruik
• Hoger medicijngebruik
• Vaker bezoek aan huisarts

• Geen inkomen of een 
uitkering 

• Huurwoning
• Migratieachtergrond
• Vaker eenzaam
• Goede ervaren gezondheid
• Lage zorgkosten

T.o.v. andere groepen: 
• Lager opleidingsniveau
• Moeite met rondkomen 
• Minder goede 

leefomgeving 
• Vaker multipara en grote 

gezinnen

• Groter risico op depressieve 
of angstige klachten 

• Vaker eenzaam
• Vaak betaalde baan en vast 

contract
• Koopwoning
• Vaak geen hoge zorgkosten

T.o.v. andere groepen: 
• Vaker roken
• Meer nullipara

• Goede ervaren gezondheid 
• Vaker niet eenzaam
• Hoog opleidingsniveau
• Vaker betaalde baan en vast 

contract 

T.o.v. andere groepen: 
• Hogere ervaren controle 

over eigen leven



• Multidimensionale kwetsbaarheid leidt tot slechtere gezondheidsuitkomsten dan 
kwetsbaarheid op één domein
• Combinatie is van belang

• Medisch én sociale zorg en ondersteuning is nodig

• Sociaal-economische kwetsbaarheid leidt niet direct tot slechtere uitkomsten
• Invloed van beschermende factoren? 

• Combinatie met andere moeilijkheden? 

• De vier kwetsbaarheidsklassen hadden minder kraamzorg en vroege 
zwangerschapsbegeleiding dan de ‘gezonde en sociaaleconomisch stabiele’ klasse 
• Hogere kwetsbaarheid > hogere behoeften, maar minder toegang/gebruik



•

•
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Clusteranalyse Stevige Start





Alle kinderen in Rotterdam maken een stevige start.

7500-8000 geboortes per jaar

Start = de periode van voor de conceptie tot het 4e levensjaar. 

• Kinderen worden mentaal gezond geboren en ontwikkelen zich 
mentaal gezond

• Kinderen worden fysiek gezond geboren en ontwikkelen zich fysiek 
gezond.

Beoogde impact en subdoelen



Risicofactoren
• Middelengebruik

• Stress bij (aanstaande) ouders

• Armoede, schulden, SES

• Psychische gezondheid ouders

• Chronische aandoening bij ouders, bij kinderen

• Ouders en kinderen met LVB

• Gezinskenmerken

• SES-wijk

• Vroeggeboorte en laag geboortegewicht

• Voeding en beweging, gewicht moeders en kinderen

• Temperament

• Huiselijk geweld

• Schadelijke stoffen

Beschermende factoren
• Opvoedvaardigheden

• Hechting

• Sociale steun

• Intelligentie en zelfvertrouwen

• Voeding en beweging, gewicht moeders en kinderen

Weging van invloed van factoren→ outcome



Prevalentie Psychische gezondheid Percentage

1. Angst van moeder tijdens de zwangerschap 11%

2. Depressie bij moeder tijdens de zwangerschap 14%

3. Depressie van vader tijdens de zwangerschap  13%

4. Postnatale depressie bij vader 5% - 10%

5. Postnatale depressie bij moederen/of moeder 10% -15%

6. Depressie in algemene zin (niet specifiek tijdens 

of na de zwangerschap) 19%

7. Psychische en/of psychiatrische problemen van 

vader en / of moeder 20%

8. ADHD bij de vader 
72% van 2% 

volwassenen

Effectketen Odd Ratio (OR)

Effect angst op 1. Laaggeboortegewicht 1,8

2. Vroeggeboorte 1,54

3. Sociaal-emotionele problemen 1,5

4. Borderline 1,6

Effect prenatale depressie 

op 1. Kindermishandeling 4

2. Autisme 1,7

3. Borderline 1,6

4. Laag geboortegewicht 1,2

5. Vroeggeboorte 1,4

6. Sociaal emotionele problemen 1,8

7. Postnatale depressie 3,5

8. Effect depressie moeder in combinatie met 

mishandeling kind op psychopathologie 12

Effect psychische 

problemen ouders 1. Op psychische problemen kind 3 - 13 OR

2. Verslavingsproblemen kind 3 - 13 OR

Voorbeeld psychische gezondheid





Wat kunnen we doen om deze 
factoren te beïnvloeden?

Verbeteren proces signalering en toeleiding:

1….

2….

3….

Aanbod en bereik vergroten van interventies gericht op aankomend ouderschap

1....

2….

3…

Inventariseren acties en interventies → output

Betere aansluiting aanbod opvoedvaardigheden op ouders met psychische 

problemen

1…

2….



• Plan opstellen

• Start uitvoering

• Monitoren en leren

• Opnieuw lemniscaat 
doorlopen en 
aanpassen inzet

Keuzes maken→ input



Signaleren van kwetsbare situaties 
tijdens de zwangerschap

RIVM themabijeenkomst: 

‘Inzicht in kwetsbaarheid’

17 mei 2022, Lian Siebelt



1e lijns 
verloskundigen, 
14 praktijken, 
8 gemeenten 

Albert 
Schweitzer 
ziekenhuis, 
Dordrecht

Kraamzorg 
Netwerk 

Drechtsteden, 
10 organisaties 

Vakgroep 
gynaecologie 

ASz

VSV 
Dordrecht 

e.o.



Een domeinoverstijgende benadering 

Pharos:

“De sleutel naar het positief beïnvloeden van gezondheid ligt maar ten dele in het 
volksgezondheiddomein en grotendeels in andere beleidsdomeinen, zoals armoede, onderwijs, 

huisvesting, werk, inkomen en ruimtelijke ordening. Zet daarom in op een brede aanpak en 
benader gezondheid en gezond gedrag in samenhang met factoren die hierop van invloed zijn, 

zoals leefsituatie, armoede, schulden en participatie in brede zin” 

Principe nummer 1 uit: 

Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken. De negen principes voor een succesvolle strategie



Een verbeterd vroegsignaleringstraject

Eerder hulp bieden doordat al tijdens de zwangerschap 
kwetsbaarheden bij de moeder en het (aanstaande) gezin in beeld 

komen die een risico vormen voor het kind. 

Dat kunnen zowel psychiatrische aandoeningen zijn, als niet-medische 
problemen zoals laaggeletterdheid, armoede of huiselijk geweld.



10-15% PND > signalen al terug te 
vinden in de zwangerschap 

(bron: Trimbos)

25% alle zwangeren bevinden zich in een 
vorm van een kwetsbare situatie 

(bron: M2C)

29% alle mensen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden 
(bron: Nivel)

- Negatieve invloed op gezondheidsgedrag van ouders in 
de zorg voor de gezondheid van henzelf en hun kinderen  

- Verhoogde kans op verstoorde ouder-kind relatie
- Fors verhoogde kans op psychosociale kwetsbaarheid
- Lage kans dat ze dit zelf aankaarten bij hun zorgverlener

3,4% van alle bevallen vrouwen heeft 
problematische schulden op haar naam staan 

(bron: CBS-microdata)

1 op 13 kinderen leeft in een 
huishouden met een laag 

inkomen (bron: Pharos)



Aanleiding

Regiegroep Dordrecht: Kansrijke Start coalitie 
• Werkinstructie signaleren en toeleiden naar passende ondersteuning bij 

zwangeren in kwetsbare situaties ontbreekt

VSV Dordrecht e.o.
• Wil hierop ook beleid maken volgens toetsingskader IGJ

Jong JGZ 
• Prenataal huisbezoek JGZ per 1/7/2022

Trajectontwerp vanuit Master Innovatie in Zorg en Welzijn 
> Probleemanalyse: knelpunten voor onze ‘Drechtstedenregio’ en ons VSV op 
meerdere onderdelen in het huidige vroegsignaleringstraject. 



Conclusie probleemanalyse

Verbetering vroegsignaleringstraject nodig, meest zinvol om te beginnen aan de 
voorkant, bij het opsporen van kwetsbare situaties. Want: 

• De vrouw geeft zelf haar probleem/hulpvraag niet aan
• Veel zorgverleners signaleren onvoldoende psychiatrische of psychosociale 

factoren 

Wat helpt
• Uniform en structureel screenen in 1e trimester.  
• Screenen met een vragenlijst die de zwangere zelf invult
• Signaleren blijf je continu doen, screenen in de zwangerschap 

doe je 1x: ALLE zwangeren aan het begin van hun zwangerschap 

bron: Rapporten Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij kwetsbaarheid signaleren (Dijksterhuis & van 
Baaren, 2020, 2021)



PDCA-cyclus vroegsignaleringstraject

Screenen

Signaleren

Bespreken

Toeleiden naar passende 
ondersteuning / 

afstemmen met betrokken

Juiste zorg op de 
juiste plek?

Vervolg 
ondersteuningsplan

Evalueren en 
bijstellen 



Na probleemanalyse: Interventieontwerp

• Literatuurstudie + knelpunten probleemanalyse

• Ontwerp van een verbetering, gericht op zwangere + gezin
• Niet: wat willen de zorgverleners (aanbodgestuurd)

• Wel: wat is meest wenselijk kijkend vanuit de zwangere en het gezin (vraaggestuurd)

• Dus: knelpunten probleemanalyse: wat ondervangt deze het meest



Start 1e trimester bij ALLE zwangeren uniform en gestructureerd screenen, signaleren en bespreken met 
screeningsinstrument Mind2Care (M2C) i.c.m. de GIZ-gespreksmethodiek (Gezamenlijk Inschatten zorgbehoeften) 

Screenen

Signaleren

Bespreken

Toeleiden naar passende 
ondersteuning / 

afstemmen met betrokken

Juiste zorg op de 
juiste plek?

Vervolg 
ondersteuningsplan

Evalueren en 
bijstellen 

M2C
screeningsinstrument

M2C
Screeningsinstrument

& 
GIZ

Gespreksmethodiek

M2C
Screeningsinstrument

& 
GIZ

Gespreksmethodiek



Waarom helpt de Mind2Care als screeningsinstrument 

• Screeningsvragenlijst digitaal vanuit PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), 
zelf thuis in te vullen. 

• Ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en in 12 talen. 

• Gericht op psychisch, psychosociaal, middelengebruik, angsten, armoede.

De vrouw geeft zelf haar probleem/hulpvraag niet aan
1. Omdat ze niet weet > daarom screenen via zorgprofessionals
2. Omdat ze niet durft > bewezen effectief is zelf invullen vragenlijst
3. Omdat ze niet kan > B1 niveau en in verschillende talen
4. Omdat ze niet wil > Blijft lastig! 

• Wat helpt wel: screenen als standaard onderdeel van de intake
• Maak het de norm: naast medisch, ook psychosociaal
• Door iedereen, voor iedereen: verkleinen van het stigma



GIZ-methodiek prenataal
(Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften)

De gespreksmethodiek in het kort:

• Risicofactoren uit de M2C vs. 
beschermende factoren

• Context van de gezinssituatie

• Behoeften van cliënt/patiënt/gezin 



GIZ-methodiek postnataal
(Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften)



Implementatiestrategie: PILOT-traject

1. Gestart met de GIZ-pilot vanuit het NCJ met VSV Dordrecht e.o. 

• verloskundigenpraktijk met 6 verloskundigen, 

• kraamzorgorganisatie met 1 kraamzorgintaker en 3 kraamverzorgenden 

• Vanuit het ASz: 

• 1 gynaecoloog 

• 3 medisch maatschappelijk werkers van het Kwetsbare Zwangeren Traject

• 2 psychiatrisch verpleegkundigen van het Kwetsbare Zwangeren Traject

2. Voorbereidingsfase Mind2Care, start per november 



Vervolg: regionaal PILOT-traject
Implementatieplan, doelen:

• Het implementeren, evalueren en doorontwikkelen van de M2C en de GIZ-pilot binnen het VSV
incl. betrekken doelgroep

• Het op elkaar aansluiten van beide instrumenten

• Optimaliseren van de werkwijze binnen het VSV in aansluiting op de werkwijze van Jong JGZ en de Stichting 
Jeugdteams ZHZ & Sociale Wijkteams, zodat werkwijzen elkaar versterken en niet overlappen 

• Meten en sturen op proces en uitkomsten (indicatoren)

• Vervolg: toewerken naar een passend, vraaggestuurd aanbod dat hierop aansluit



Ketenaanpak domeinoverstijgend

Signaleren

Bespreken

Juiste zorg op de 
juiste plek?

Vervolg 
ondersteuningsplan

Evalueren en 
bijstellen 

Screenen

Signaleren

Bespreken

Juiste zorg op de 
juiste plek?

Vervolg 
ondersteuningsplan

Evalueren en 
bijstellen 

M2C & GIZ-pilot > VSV Dordrecht e.o. GIZ > Jong JGZ & Jeugdteams ZHZ

Toeleiden naar passende 
ondersteuning / 

afstemmen met betrokken

Toeleiden naar passende 
ondersteuning / 

afstemmen met betrokken



Regionaal vroegsignaleringstraject
= netwerkzorgtraject

VSV VIGEO 
regio 

Gorinchem 

Werkgroep
Netwerkzorg-

traject

Jong JGZ

VSV 
Dordrecht 

e.o.

Stichting 
Jeugdteams 
ZHZ & SWT

Ondersteuning van het 
Regionaal Consortium ZWN bij meten 

en verbeteren (indicatoren)

Betrekken van de doelgroep 
bij uitvoering netwerkzorg-traject

Starten met de drie kernpartners: 
Implementatie, evaluatie en 
verbeteren M2C en GIZ-pilot

Uitbreiding VSV Gorinchem is 
eenvoudig mogelijk door 1 lid vanuit 

VIGEO toe te voegen



Regievoerders Gemeenten-Zorgverzekeraars

Gemeenten
• maatschappelijke opgave, gezondheidsverschillen verkleinen, inzetten op 

preventie/kanteling jeugdhulp, samenwerking medisch & sociaal domein

• verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en niet-medische zorg aan 
haar burgers. Daarmee heeft de gemeente de taak een samenhangende aanpak te 
realiseren, efficiënt op het aanbod van specialisten en professionals en effectief op 
de vraag van cliënten/gezinnen.

Zorgverzekeraars 
• maatschappelijke opgave, gezondheidsuitkomsten verbeteren, inzetten op 

preventie, samenwerking medisch & sociaal domein

• verantwoordelijk voor de medische zorg en willen naar ‘passende en zinnige zorg’, 
eveneens gericht op samen beslissen



Monitoring samen met Regionaal Consortium
• Structuurindicatoren

% zorgverleners/organisaties dat de M2C vragenlijst uitzet binnen het VSV

% zorgverleners/organisaties dat GIZ-getraind is / dat geheel/deels/niet werkt volgens de methodiek

• Procesindicatoren
% zwangeren dat de M2C vragenlijst invult

% zwangeren dat naar het Kwetsbare Zwangeren Traject verwezen wordt/deelneemt

% gezinnen dat een prenataal huisbezoek ontvangt

• Uitkomstindicatoren > Hoe maken we verbetering inzichtelijk?
• Welke gezondheidsuitkomsten willen we verbeteren met het vroegsignaleringstraject
• Welke moeder/kind/gezin data willen we daarom weten
• Hoe komen we daaraan? > Welke data halen we uit de M2C & welke uit RIVM ‘Regiobeeld’ data
• Hoe analyseren we dit?
• Wat doen we daar dan mee?



Financiering

Korte termijn improvisatie
• Dordrecht: eenmalig projectfinanciering M2C vanuit Kansrijke Start-gelden
• NCJ: Pilot GIZ 
• VSV: Inzet uren, training enz. zorgprofessionals + extra tijd aan zorg voor zwangere en 

gezin > eigen rekening 
• Regionaal Consortium: nog kort subsidiegelden
• VGZ: 2022 ondersteuning ketenregisseur vanuit cofinanciering VSV

Lange termijn oplossingen 
• Basiskader VSV’s: takenpakket proces & bekostiging
• Samenwerking Regionaal Consortium kwaliteit geborgd
• Verkenning passende (netwerkzorg/populatiegerichte?) bekostiging VSV
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